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RESUMO 

O Brasil produz mais de 43 milhões de toneladas de frutas por ano, 47% dessa produção é 

vendida como frutas frescas e dessas apenas 2% é destinada à exportação. Visando o aumento 

dessa exportação foi estudado a obtenção de filmes de quitosana e zeólita que pudessem 

adsorver o etileno liberado pelos frutos, que é um dos principais fatores que acelera a atividade 

metabólica e antecipam o envelhecimento do fruto. Os filmes biodegradáveis a base de 

quitosana, que possuem características importantes como antibacterianas e antifúngicas, 

desempenham função de suporte das zeólitas que são peneiras moleculares capazes de 

adsorver etileno retardando o amadurecimento dos frutos, diminuindo o desperdício, podendo 

facilitar a exportação. Foram desenvolvidas matrizes compósitas densas e porosas, diferindo 

sua porosidade pelo processo de secagem. A zeólita e as matrizes compósitas foram 

caracterizadas quanto as suas propriedades texturais utilizando nitrogênio e dióxido de 

carbono, microscopia eletrônica de varredura (MEV), permeabilidade ao vapor de água 

(PVA), e quanto a sua capacidade de adsorção de etileno. A zeólita apresentou porosidade e 

área superficial diferentes, utilizando a adsorção de N2 a -196 ºC, ou com CO2 a 0 ºC, por 

causa da baixa difusão do N2 em peneiras moleculares. A MEV mostrou uma distribuição 

uniforme de zeólita na matriz polimérica e o aparecimento de poros, provenientes do 

procedimento de liofilização. O filme de quitosana com 93% (m m-1) de zeólita (QZ93) 

apresentou uma menor capacidade de adsorção que o filme de mesma concentração que foi 

liofilizado (QZ93Lio), por causa da maior porosidade, este apresentou valor de adsorção 

similar a zeólita regenerada 90°C (ZR90). Os filmes de quitosana pura (Qtra), quitosana com 

33% de zeólita (m m-1) (QZ33) e quitosana pura liofilizada (QLio) apresentam quantidades de 

etileno adsorvidas pequenas se comparado aos outros materiais. Todos os materiais se 

mostraram capazes de adsorver etileno. Sua aplicação parece bastante viável já que o valor de 

mercado para esses materiais é mais acessível do que outros adsorventes utilizados, e deve ser 

estudada levando em consideração a quantidade de etileno liberada pelo fruto que se quer 

transportar podendo ser necessário ou não a utilização do material que adsorve maior 

quantidade de etileno.  

Palavras-chave: Quitosana, zeólita, liofilização, adsorção, frutas. 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Brazil produces more than 43 million tons of fruit per year, 47% of which is sold as fresh fruit 

and only 2% is destined for export. Aiming to increase this export, it was studied the 

production of chitosan and zeolite films that could adsorb the ethylene liberated by the fruits, 

which is one of the main factors that accelerates the metabolic activity and anticipate the aging 

of the fruit. Biodegradable films based on chitosan, which have important characteristics such 

as antibacterial and antifungal, have the support function of the zeolites that are molecular 

sieves capable of adsorbing ethylene, delaying the ripening of the fruits, reducing the waste 

and can facilitate the export. Dense and porous composite matrices were developed, differing 

their porosity by the drying process. Zeolite and composite matrices were characterized as 

their texture properties using nitrogen and carbon dioxide, scanning electron microscopy 

(SEM), water vapor permeability (PVA), and their ethylene adsorption capacity. The zeolite 

presented different porosity and surface area, using adsorption of N2 at -196ºC, or with CO2 

at 0ºC, due to the low diffusion of N2 in molecular sieves. SEM showed a uniform distribution 

of zeolite in the polymer matrix and the appearance of pores from the lyophilization procedure. 

The chitosan film with 93% (m m-1) of zeolite (QZ93) had a lower adsorption capacity than 

the film of the same concentration that was lyophilized (QZ93Lio), because of the higher 

porosity, this presented adsorption value similar to Regenerated zeolite 90 ° C (ZR 90). The 

films of pure chitosan (Qtra), chitosan with 33% zeolite (m m-1) (QZ33) and lyophilized pure 

chitosan (QLio) present small amounts of adsorbed ethylene compared to other materials. All 

materials were able to adsorb ethylene. Its application seems quite feasible since the market 

value for these materials is more accessible than other adsorbents used and should be studied 

taking into account the amount of ethylene released by the fruit to be transported, whether or 

not it is necessary to use the material Which adsorbs greater amounts of ethylene. 

Keywords: chitosan, zeolite, lyophilization, adsorption, fruits 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Estruturas da quitina e quitosana.................................................. 19 

Figura 2 – Forças de superfície envolvidas no fenômeno da adsorção........... 23 

Figura 3 – Representação bi e tridimensional do arranjo estrutural das 

zeólitas.......................................................................................... 

 

24 

Figura 4 – Ilustração do processo de liofilização........................................... 25 

Figura 5 – Imagem do agitador mecânico com solução de quitosana............. 28 

Figura 6 – Célula de permeação com filme de quitosana. .............................. 33 

Figura 7 – Dessecador utilizado com células de permeação. ......................... 33 

Figura 8 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em 

clinoptilolita regenerada a 300 °C. ............................................... 

 

37 

Figura 9 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em 

clinoptilolita regenerada a 300 °C. ......................................... 

 

41 

Figura 10 – Micrografias das amostras. (a) cliniptilolita pura; (b) filme de 

quitosana – QTra; (c) filme de quitosana e zeólita 33% (m/m) – 

QZ33; (d) filme de quitosana liofilizado – QLio; (e) filme de 

quitosana e zeólita 93% (m/m) – QZ93; e (f) filme de quitosana e 

zeólita 93% (m/m) liofilizado – QZ93Lio. ................................ 

 

 

 

 

45 

Figura 11 – Isotermas de adsorção do componente etileno nas amostras ZR300 

(■), ZR90 (■), QTra (▲), QLio (▼), QZ33 (►), QZ93 (●), 

QZ93Lio (●), a temperatura de 25 ºC. ................................... 

 

 

50 

Figura 12 – Isotermas de adsorção do componente etileno nas amostras QTra 

(▲), QLio (▼), QZ33 (►) a temperatura de 25 ºC. ..................... 

 

51 

Figura 13 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em 

clinoptilolita regenerada a 90 °C (ZR90) ..................................... 

 

70 

Figura 14 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em 

QTra.............................................................................................. 

 

71 

Figura 15 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em 

QLio................................................................................................ 

 

71 

Figura 16 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em 

QZ33................................................................................................ 

 

72 

Figura 17 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em 

QZ93................................................................................................ 

 

72 

Figura 18 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em 

QZ93Lio.......................................................................................... 

 

73 

 



 

 
 

Figura 19 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em 

clinoptilolita regenerada a 90 °C (ZR90)......................................... 

 

73 

Figura 20 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em 

QZ93................................................................................................ 

 

74 

Figura 21 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em 

QZ93Lio.......................................................................................... 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 –  Composição química da clinoptilolita utilizada neste estudo....... 26 

Tabela 2 – Composição mineral da clinoptilolita........................................... 27 

Tabela 3 – Propriedades dos gases utilizados conforme informado pelo 

fornecedor...................................................................................... 

 

27 

Tabela 4 – Características da balança de suspenção magnética Rubotherm.... 34 

Tabela 5 – Propriedades texturais de zeólitas naturais encontradas na 

literatura.......................................................................................... 

 

39 

Tabela 6 – Dados de volume de poros e área BET obtidos por isotermas de 

nitrogênio e isotermas de dióxido de carbono................................. 

 

42 

Tabela 7 – Propriedades de permeabilidade ao vapor de água de filmes de 

quitosana/zeólita deste trabalho...................................................... 

 

47 

Tabela 8 – Permeabilidade ao valor de água de filmes sintéticos...................... 48 

Tabela 9 – Capacidades de adsorção obtidas para as amostras estudadas a 

pressões de 1 e 3 bar a temperatura de 25 °C................................... 

 

52 

Tabela 10 – Tabela de produção de etileno de alguns vegetais em mmol de 

etileno para cada quilo de fruto por dia ou mês................................ 

 

53 

Tabela 11 – Quantidade necessária em massa de filme QZ93Lio para adsorver 

etileno produzido por uma tonelada de fruto, a 1 bar de pressão...... 

 

55 

Tabela 12 – Quantidade necessária em massa de filmes de quitosana com e sem 

zeólitas para adsorver etileno produzido por um quilograma de 

fruto a 1 bar de pressão............................................................... 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUMÁRIO 

 

1. –  INTRODUÇÃO ........................................................................................  13 

1.1 – Relevância e justificativa .........................................................................  13 

1.2 – Objetivos Gerais .......................................................................................  14 

2. – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................  16 

2.1 – Produção de frutos ...................................................................................  16 

2.2 – Embalagens para alimentos..................................................................... 17 

2.3 – Biopolímeros de quitosana para embalagens.........................................      18 

2.4 – Etileno liberado pelos frutos durante processo de maturação .............  20 

2.5 – Adsorção de gás liberado pelos frutos ....................................................  22 

2.6 – Zeólita e a adsorção do etileno ................................................................  23 

2.7 – Liofilização das embalagens ....................................................................  25 

3. – MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................  26 

3.1 – Materiais ...................................................................................................  26 

3.1.1 – Adsorbatos .................................................................................................  27 

3.1.2 – Filmes de quitosana...................................................................................  27 

3.2 – Métodos .....................................................................................................  28 

3.2.1 – Preparação dos filmes de quitosana .........................................................  28 

3.2.2 – Caracterização textural .............................................................................  30 

3.2.3 – Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) ..........................................  32 

3.2.4 – Permeabilidade ao vapor de água (PVA) .................................................  32 

3.2.5 – Levantamento de isotermas de etileno ......................................................  34 

3.2.5.1 – Descrição do sistema experimental ............................................................  34 

3.2.5.2 – Regeneração da amostra do adsorvente ....................................................  35 

3.2.5.3 – Ensaios do equilíbrio de adsorção .............................................................  35 

3.2.5.4 – Tratamento dos dados de equilíbrio ...........................................................  36 

4. – RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................  37 

4.1 – Caracterizações texturais ........................................................................  37 

4.1.1 – Isotermas de nitrogênio a -196 °C. ...........................................................  37 

4.1.2 – Isotermas de dióxido de carbono a 0 °C. ..................................................  40 

4.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .......................................  43 

4.3 – Permeabilidade ao vapor de água (PVA) ...............................................  46 

4.4 – Adsorção ....................................................................................................  48 



 

 
 

4.4.1 – Adsorção de etileno ...................................................................................  49 

4.4.2 – Taxa de liberação de etileno de frutos ......................................................  53 

5. – CONCLUSÃO ..........................................................................................  58 

6. – REFERÊNCIAS .......................................................................................  60 

7. – ANEXO .....................................................................................................  70 

7.1 – Isotermas de nitrogênio a -196 °C. ..........................................................  70 

7.2 – Isotermas de dióxido de carbono a 0°C. .................................................  73 



13 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Relevância e justificativa 

 

O Brasil foi responsável pela produção de 43,6 milhões de toneladas de frutas em 

2013, sendo o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas ocupa a 15ª posição no ranking 

de exportações (CARVALHO; MIRANDA, 2009; SEBRAE, 2015a). Essa pequena 

quantidade de frutas exportadas está ligada ao tempo de vida útil desses alimentos que se 

deterioram rapidamente após a colheita (CARVALHO; MIRANDA, 2009). O etileno que é 

liberado pela própria fruta é um hormônio vegetal que acelera a atividade metabólica, 

antecipando o envelhecimento. Algumas alternativas para retardar esse envelhecimento são 

utilizadas como refrigeração, aplicação de ceras, películas protetoras, materiais que adsorvem 

etileno, filmes plásticos derivados de petróleo, entre outros. 

Em decorrência do impacto ambiental gerado pelo uso contínuo de material não 

biodegradável proveniente de derivados de petróleo, há um crescente interesse no 

desenvolvimento de filmes à base de biopolímeros, devido principalmente a sua 

biodegradabilidade, podendo mais rapidamente ser incorporado ao meio ambiente 

(SORRENTINO; GORRASI; VITTORIA, 2007). Os filmes biodegradáveis elaborados a base 

de biopolímeros desempenham funções de conservação e estabilidade, elevando com isso a 

qualidade e validade comercial do alimento, aumentando também a eficiência econômica 

destes materiais, facilitando assim sua estocagem e distribuição.  

Neste contexto, a quitosana apresenta-se como alternativa viável para síntese de 

filmes biodegradáveis, pois são capazes de formar matrizes coesas sendo suas principais 

propriedades a atoxidade, biodegradabilidade, biocompatibilidade, a não alergenicidade, as 

propriedades antimicrobiana e alta solubilidade na maioria dos solventes orgânicos (DIAS, 

2012; SANTOS et al., 2003; YASSUE-CORDEIRO et al., 2015).  

O estudo da obtenção de filmes de quitosana que possam servir como embalagem 

e como suporte para zeólitas, que são peneiras moleculares capazes de adsorver etileno 

liberado pelas frutas, pode auxiliar no aumento da exportação desses alimentos 

(BOONRUANG et al., 2012; VERMEIREN et al., 1999). O etileno (C2H4) é um hormônio 

responsável pelo desenvolvimento e amadurecimento de frutas e plantas diversas. O principal 

efeito deste fitohormônio nesses produtos é a indução do aumento da atividade respiratória, o 

que acelera a atividade metabólica e antecipa a senescência, conjunto de fenômenos 

associados ao processo natural de envelhecimento (CHERVIN et al., 1992; DOMÍNGUEZ et 
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al., 2016; SALTVEIT, 1999; ZAGORY, 1995). Apesar dos efeitos positivos, o etileno é 

muitas vezes indesejável para a qualidade e vida de prateleira de frutos e vegetais, podendo 

ser responsável por vários tipos de defeitos específicos pós-colheita, como feridas na 

superfície de frutos devido ao amolecimento acelerado pelo etileno (FERNANDES, 2001; 

ZAGORY, 1995). Para estender o período de vida útil e manter uma qualidade visual e 

organoléptica aceitável, dependendo do produto, a acumulação de etileno na embalagem deve 

ser evitada a fim de retardar o processo de amadurecimento. De toda forma o amadurecimento 

é essencial para o consumo, evitar totalmente o amadurecimento é aumentar as perdas. 

A aplicação desses materiais pode ocorrer de diversas formas como: aplicação do 

filme formado fora do fruto em frutos como embalagens individuais, formação do filme sobre 

o fruto, formação do filme em caixas de embalagens, entre outros métodos. Na busca de 

materiais com capacidade de remoção de etileno, as zeólitas têm recebido atenção 

considerável. Devido a suas propriedades químicas, físicas e estruturais, as zeólitas atuam 

como uma peneira molecular e também como um permutador iônico. A Clinoptilolita é um 

dos minerais zeolíticos naturais mais comuns com uma ampla gama de aplicações. Erdoğan, 

Sakızcı e Yörükoğulları (2008) estudaram a capacidade de adsorção de etileno de 

clinoptilolitas e relataram que elas possuíam um potencial considerável para remoção de 

etileno. A adição de zeólitas nos filmes de quitosana (suporte) pode somar a esse novo material 

compósito, características importantes para aplicação em frutos e vegetais, unindo a 

capacidade de adsorção de etileno das zeólitas com a característica filmogênica da quitosana, 

além de suas propriedades biodegradáveis, antifúngicas e antimicrobianas. 

Diante dos materiais que têm sido usados para adsorver etileno, como o 

permanganato de potássio, que tem limitações de uso por ser um contaminante alimentar, e o 

carvão ativado que não é tão seletivo para adsorção de etileno, a aplicação de materiais 

compósitos de quitosana e zeólitas parece uma alternativa viável na tentativa de aumentar a 

vida útil de frutas e hortaliças. 

 

1.2 Objetivos Gerais 

 

Este trabalho tem como objetivo geral sintetizar e caracterizar filmes de quitosana 

e zeólita, e estudar o uso desses materiais como provável adsorvedor de etileno para futura 

aplicação em frutas na intenção de retardar o amaducerimento desse alimento. 

 

Objetivos específicos: 
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 Elaborar filmes densos e porosos de quitosana contendo zeólitas para adsorção 

de etileno;  

 Caracterizar os compósitos sintetizados quanto a área superficial específica, 

volume total de poros, microestrutura e permeabilidade ao vapor de água; 

 Estudar se os materiais sintetizados são adsorvedores de etileno através do 

levantamento de dados de equilíbrio de adsorção, e ver possibilidade de 

aplicação do melhor material em embalagens de frutas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Produção de frutos 

 

No mundo em que cada vez mais o alimento tem se tornado um produto 

industrializado, cheio de conservantes e aditivos alimentares altamente calóricos, a busca por 

alimentação saudável que não prejudique a saúde tem sido um fato presente na vida das 

pessoas. Pensando nisso as frutas são grandes aliadas, para a manutenção da saúde pois, além 

de saudáveis são de fácil preparo, possuem um grande valor nutricional, como vitaminas, sais 

minerais, antioxidantes, açúcares naturais (frutose), e várias outras substâncias que auxiliam 

na prevenção e no combate de doenças (BUFFARINI, 2012; CZAPLICKI et al., 2013; 

MELERE, 2010). Por estes e outros motivos, as frutas podem ser consideradas o alimento do 

futuro. A grande tendência é que as pessoas busquem uma alimentação mais saudável e de 

baixa caloria, se distanciando das químicas dos produtos industrializados (CARVALHO; 

MIRANDA, 2009). O segmento de alimentação saudável apresenta grandes oportunidades de 

negócio, o setor cresceu 98% de 2009 a 2014 no Brasil (SEBRAE, 2015b).  

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo com uma produção que 

supera os 43 milhões de toneladas, perdendo apenas para China e Índia, e tem suprido o 

mercado interno com eficiência, importando apenas uma pequena quantidade de outros países. 

No entanto, o país tem exportado muito pouco, sendo o 15º no ranking das exportações 

mundiais de frutas. Além de ter uma grande extensão territorial, o Brasil apresenta também 

áreas com diferentes climas e ecossistemas, que vão desde o semi-árido até climas temperados, 

isso possibilita a produção de uma vasta variedade de frutas e pode aumentar seu potencial na 

fruticultura com a expansão de suas exportações. Do total produzido, sem levar em conta as 

perdas desde a colheita, 47% é consumido in natura e 53% vai para o processamento. Dos 

47% destinados ao consumo in natura, apenas 2% são direcionados para exportação e dos 53% 

que vão para processamento a maior parte é transformada em suco e 29% vai para exportação 

(CARVALHO; MIRANDA, 2009).  

As frutas, diferentemente de outros produtos agrícolas muito exportados, como a 

soja e o milho, são altamente perecíveis. A fruta é um organismo ainda vivo que respira e 

responde aos estímulos externos, como as temperaturas, estresses físicos e umidade, 

influenciando seu tempo de vida e apresentação. Por este motivo, os produtores e exportadores 

precisam utilizar técnicas para garantir a qualidade do fruto para o consumidor final, com o 

mínimo de perdas possíveis. Os cuidados com as frutas já devem começar logo no campo, 
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utilizando técnicas de produção que garantam frutas vigorosas e sadias, que aguentem todos 

os procedimentos necessários para sua comercialização. Na colheita, deve se estar atento para 

se evitar injúrias físicas nos frutos, que mais à frente virão a se tornar manchas indesejadas. 

O tempo para se comercializar frutas pode ser muito reduzido, justamente por causa de sua 

perecibilidade, devido a esta característica, toda a logística de distribuição deve ser muito bem 

programada, garantindo que a fruta chegue em tempo na mesa do consumidor final. Além 

disso, devem ser observados no transporte, o controle de temperatura, umidade, 

empacotamento, evitando danos físicos ou ataque de microorganismos. Na cadeia de frutos 

para exportação, a qualidade alcançada para o consumidor final é resultado da qualidade do 

gerenciamento de cada etapa da cadeia, produtor, exportadores, importadores, atacadistas e 

varejistas (CARVALHO; MIRANDA, 2009; CENCI, 2011; QUINTAVALLA; VICINI, 

2002). 

 

2.2 Embalagens para alimentos 

 

As embalagens alimentares representam cerca de 50% do total de embalagens 

produzida nos países industrializados. Mudanças no estilo de vida tem favorecido, de fato, 

grandes mudanças nos hábitos alimentares o que tem favorecido um considerável aumento da 

oferta em alimentos pré-preparados e conservados (SANTOS, 2006). Os polímeros sintéticos, 

nomeadamente os plásticos, desempenham papel importante nesta área.  

Junto à demanda por produtos mais frescos e naturais, e a crescente exigência dos 

consumidores por materiais e embalagens que sejam ambientalmente corretos, de fonte 

renovável. Além dos problemas ambientais, os filmes de polietileno de alta densidade, por 

exemplo, um material usualmente utilizado na proteção de alimentos, possuem desvantagens 

como a ocorrência de fermentação, devido ausência de oxigênio, e a condensação de água por 

causa das mudanças na temperatura de armazenamento, o que pode provocar o aparecimento 

de fungos (KROCHTA; MULDER-JOHNSTON, 1997). 

Embalagens ativas são uma tecnologia de alimentos para assegurar qualidade, 

conservação e segurança do fruto para consumidor e também para o distribuidor desse 

alimento (VERMEIREN et al., 1999). Através da incorporação de agentes ativos como, por 

exemplo, substâncias com função antimicrobiana, antioxidante, aromatizante, adsorvedor de 

etileno e de oxigênio na matriz polimérica e pela interação entre embalagem e alimento 

acondicionado, tem-se um aumento ou manutenção da qualidade e consequentemente maior 

vida de prateleira do produto (DIAS et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2011). 
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Neste ambiente de novas tendências, também vem sendo aplicada no mercado de 

embalagens a adição de partículas para melhorar as propriedades dos biopolímeros e deixá-

los aptos para substituir os polímeros sintéticos. Além disso, essas partículas podem ser usadas 

no encapsulamento ou adsorção de substâncias ativas e consequentemente proteger e controlar 

a atuação desses agentes ativos, melhorar a sua eficácia e estabilidade para aplicações em 

alimentos (LEMAY et al., 2002; MITSUMOTO et al., 2005; PERSICO et al., 2009; 

VARTIAINEN et al., 2003).  

Estudos da literatura mostram diversos desenvolvimentos baseados no uso de 

biopolímeros, como quitosana, na produção de filmes antimicrobianos, visto o efeito 

antimicrobiano característico deste polímero (CENCI, 2011; COOKSEY, 2001; FELDMAN, 

2001; LAVORGNA et al., 2010). 

 

2.3 Biopolímeros de quitosana para embalagens  

 

A biomassa vem sendo vista com grande interesse pelos cientistas em função de 

ser uma fonte renovável de energia e fonte de matéria-prima industrial. A quitina é o segundo 

polissacarídeo mais abundante que é encontrado em animais marinhos, insetos, fungos e 

principalmente em exoesqueletos de crustáceos. A reutilização dessa substância química é 

muito importante do ponto de vista ambiental e econômico, porque além de eliminar os 

resíduos da indústria pesqueira, o custo final de produção é reduzido em cerca de 60% 

(MATHUR; NARANG, 1990 apud ANTONINO, 2007). Atualmente, toda quitina produzida 

comercialmente é obtida a partir de carapaças de caranguejos e cascas de camarões, oriundos 

de resíduos da indústria de processamentos desses crustáceos enquanto alimentos.  

A quitosana é um polímero natural, insolúvel em água, obtido pela desacetilação 

da quitina, que é a substituição de grupos acetilas (COCH3) por grupos aminos livres (-NH2) 

que podem ser protonados em meio ácido (-NH3
+) fazendo com que a quitosana seja solúvel 

em soluções ácidas de ácidos como: acético, cítrico, ascórbico, lático, málico, oxálico, 

succínico, adípico e propiónicos. O grau de desacetilação em quitina e quitosana é de 5 a 15% 

e de 70 a 95% respectivamente (LI et al., 2010; SANTOS, 2006; ZHONG; SONG; LI, 2011). 

As unidades monoméricas que as compõem são representadas na Figura 1. 
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Figura 1 – Estruturas da quitina e quitosana. 

 
Fonte: (COSTA SILVA; DOS SANTOS; FERREIRA, 2006). 

 

Estruturalmente a quitosana é constituída de um copolímero de 2-amino-2-deoxi-

D-glicopiranose e 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose unidos por ligações β1-4 glicosídicas 

e de composição variável em função do grau médio de acetilação (CISSÉ et al., 2012; WANG 

et al., 2005) 

A quitosana é usada para inúmeras aplicações devido as suas propriedades que 

são de extrema importância no desenvolvimento de biomateriais: polímero catiônico, atóxico, 

biocompatível, biodegradável e renovável (RIVERO; GARCÍA; PINOTTI, 2010; YASSUE-

CORDEIRO et al., 2014a). A importância química e bioquímica está fortemente relacionada 

com os grupos amina distribuídos regularmente através da sua cadeia molecular, os quais 

permitem personalizar a sua funcionalidade (LARANJEIRA; DE FÁVERE, 2009). Assim, a 

quitosana têm sido o foco de um grande número de estudos que relataram suas potenciais 

aplicações em várias áreas como na medicina, tratamento de águas, produção de cosméticos, 

aditivos alimentícios, membranas semipermeáveis e desenvolvimento de biomateriais 

(COSTA SILVA; DOS SANTOS; FERREIRA, 2006; HUANG et al., 2013; LARANJEIRA; 

DE FÁVERE, 2009; RIVERO; GARCÍA; PINOTTI, 2010). Ela pode ser utilizada como 

biopolímero em função da propriedade de formar filmes (LAVORGNA et al., 2010; SANTOS 

et al., 2003; WOLF, 2010). 

A grande vantagem da quitosana está relacionada à presença dos grupos amino, 

pois eles permitem que este biopolímero se dissolva facilmente em soluções de ácidos fracos 

diluídos, devido à protonação, sendo o ácido acético o solvente mais empregado 

(THAKHIEW; DEVAHASTIN; SOPONRONNARIT, 2010). Quanto maior a quantidade 

destes grupos, maior a repulsão eletrostática entre as cadeias e também maior a solvatação em 

água (LARANJEIRA; DE FÁVERE, 2009; THAKHIEW; DEVAHASTIN; 

SOPONRONNARIT, 2010). Estes grupos, em alta quantidade distribuídos na matriz 

polimérica facilitam inúmeras modificações químicas, como exemplo: imobilização de 

agentes quelantes, quaternização, carboxilação, acilação, sulfonação, amidação, formação de 
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complexo polieletrolítico, entre outros. A quitosana também apresenta uma alta 

hidrofilicidade, devida ao grande número de grupos hidroxila e grupos amino presentes na 

cadeia polimérica (LARANJEIRA; DE FÁVERE, 2009; SILVA, 2014; THAKHIEW; 

DEVAHASTIN; SOPONRONNARIT, 2010). 

Filmes a base de quitosana apresentam propriedades de barreira moderada ao 

oxigênio, boas propriedades de barreira ao dióxido de carbono, mas alta permeabilidade ao 

vapor de água, devido à sua natureza hidrofílica (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2010)  o que 

limita a sua utilização. Esta é uma desvantagem da quitosana uma vez que um controle efetivo 

da transferência de água é uma propriedade desejável para a maioria dos alimentos (PEREDA; 

AMICA; MARCOVICH, 2012). Isso pode ser solucionado pela adição de aditivos hidrófobos 

tais como ácidos graxos, lipídeos e agentes tensoativos (SU et al., 2010) já que a quitosana 

possui função emulsificante.  

Cada alimento tem seu próprio mecanismo de degradação, que varia em função 

da sua composição e processamento. Portanto, diversos processos podem ser observados no 

interior dessas embalagens que vão depender das propriedades do alimento e da forma como 

ele interage com o ambiente que o cerca. A fim de minimizar a degradação desses produtos, 

diversos mecanismos podem ser utilizados, sendo uma das principais maneiras o controle da 

composição de gases e vapores que cercam o produto (BRAGA; PERES, 2010). 

 

2.4 Etileno liberado pelos frutos durante processo de maturação 

 

O etileno (C2H4), composto químico, age como hormônio de maturação para as 

plantas e apresenta diferentes efeitos fisiológicos em frutas e vegetais frescos. Ele acelera a 

respiração desses alimentos levando à maturação, envelhecimento e amolecimento de vários 

tipos de frutos (BAILÉN et al., 2006; GHOSH; ALI; RANFORD, 2011; SALTVEIT, 1999; 

ZAGORY, 1995). A presença do etileno é extremamente essencial para o amadurecimento do 

fruto até um ponto ótimo de comercialização.  

Esse hormônio se faz presente em toda a estrutura do fruto, desde a casca até seu 

interior. O etileno exerce diferentes funções nos organismos e órgãos vegetais, existem 

algumas reações que acontecem durante o processo de maturação das frutas: a oxidação de 

lipídios que é responsável pelo rompimento nas fibras dos frutos tornando-o macio; a quebra 

das ligações de amido que torna as frutas doces; e a quebra das moléculas de clorofila presente 

na casca que dão ao fruto coloração verde, após essa quebra o fruto apresenta cor amarelada 

ou avermelhada (SOUZA, 2016).  
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 Quando estes produtos estão embalados, o excesso de etileno acelera o processo 

de maturação destes vegetais. Sendo assim, os adsorvedores de etileno são sistemas ativos 

utilizados para frutas e hortaliças para minimizar perdas pela maturação (BRACKMANN et 

al., 2009; FERREIRA, 2012). 

Enquanto o etileno é normalmente produzido em pequenas quantidades pela 

maioria das frutas e legumes e responsável pela regulação do processo de amadurecimento 

sob condições controladas, pode ser prejudicial por acelerar o processo de envelhecimento e 

diminuir a qualidade do produto e prateleira (VERMEIREN et al., 1999). Além disso, o 

acúmulo de etileno causa o amarelamento de vegetais verdes e pode ser responsável por 

numerosas desordens pós-colheita em frutas e hortaliças frescas, tais como: a formação de 

compostos amargos em cenoura, brotamento em batata e perda da qualidade das flores 

(FERNANDES, 2001; ZAGORY, 1995).  

Portanto, para manter o aspecto visual aceitável e a qualidade organoléptica desses 

produtos, deve-se evitar o acúmulo de etileno na embalagem controlando a concentração de 

etileno durante o transporte e armazenamento. Um dos materiais para remover o etileno da 

embalagem é o permanganato de potássio. No entanto, o permanganato de potássio se dissolve 

na humidade atmosférica e provoca a contaminação do conteúdo da embalagem. Um dos 

materiais mais promissores com capacidade de adsorção de etileno é a zeólita. As 

propriedades de adsorção e de peneira molecular das zeólitas tornam estes materiais ideais 

para utilização como embalagem de adsorção de etileno (BOONRUANG et al., 2012; 

SABEHAT, 2008; SUSLOW, 1997).O desempenho dos adsorvedores de etileno depende do 

tipo de produto, visto que a produção de etileno para cada alimento é diferente (FERREIRA, 

2012).  

A remoção gradativa do etileno produzido pelo produto pode ser alcançada por 

embalagens de quitosana com adição de zeólitas que atuam como adsorvedores de etileno. O 

bom desempenho dessas embalagens, quando aplicadas ao acondicionamento de frutas e 

hortaliças deve-se, provavelmente, à sua capacidade de adsorção de etileno e ao aumento das 

taxas de permeabilidade ao próprio etileno, ao oxigênio, ao gás carbônico e ao vapor d’água, 

comparativamente aos filmes convencionais. Portanto, além de controlar a taxa de respiração 

das frutas e hortaliças embaladas, as embalagens ativas com incorporação de minerais 

adsorvedores de etileno visam controlar a pressão de etileno no espaço livre da embalagem ao 

redor do produto para reduzir seu metabolismo e aumentar sua vida útil. Esse tipo de 

embalagem ativa pode ser usada em complementação as atmosferas modificadas (BRAGA; 

PERES, 2010). 
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2.5 Adsorção de gás liberado pelos frutos 

 

Adsorção é o fenômeno pelo qual as moléculas de um fluido (gás, vapor ou 

líquido) se concentram espontaneamente sobre uma superfície, geralmente sólida, sem passar 

por uma reação química (CAVALCANTE, 1998). Esta é uma operação de transferência de 

massa que possibilita a separação dos componentes desses fluidos.  

A espécie que se acumula na interface do material é normalmente denominada de 

adsorvato ou adsorbato; e a superfície sólida na qual o adsorvato se acumula, de adsorvente 

ou adsorbente. 

Quando a natureza das interações adsorvente-adsorvato são de natureza física 

(interações de van der Waals) é chamado de adsorção física ou fisissorção e quando são de 

natureza química, através de ligações covalentes que são ligações mais fortes e específicas 

associadas a entalpias relativamente maiores, é chamado de adsorção química ou 

quimissorção (RUTHVEN, 1984). Uma vez que os componentes adsorvidos, concentram-se 

sobre a superfície externa, quanto maior for esta superfície externa por unidade de massa 

sólida, mais favorável será a adsorção. Por isso, geralmente os adsorventes são sólidos com 

partículas porosas (RUTHVEN, 1984).  

De um modo geral, a adsorção parece ocorrer como um resultado de forças não 

balanceadas na superfície, criando um campo de força no ambiente ao redor, que atrai as 

moléculas de um fluido em contato com a superfície, por um tempo finito (CAVALCANTE, 

1998), ver Figura 2.  
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Figura 2 – Forças de superfície envolvidas no fenômeno da adsorção. 

 
    Fonte: (CAVALCANTE, 1998). 

 

Como a adsorção é um fenômeno físico espontâneo, ocorre com diminuição da 

energia livre superficial (ΔG). Como a molécula adsorvida possui menor liberdade rotacional 

que a molécula na fase fluida, a mudança de entropia na adsorção (ΔS) é necessariamente 

negativa. 

ΔG = ΔH - T.ΔS 

Como ΔG e ΔS são negativas, a variação de entalpia molar (ΔH) é negativa, ou 

seja, a adsorção é um processo exotérmico.  

 

2.6 Zeólita e a adsorção do etileno 

 

As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados de estrutura aberta, 

geralmente contendo metais alcalinos ou alcalinos terrosos como íons de compensação. 

Estruturalmente, estes materiais são formados por uma rede tridimensional de tetraedros 

interligados, contendo canais e cavidades de dimensões moleculares. Os tetraedros são 

constituídos por unidades do tipo [SiO4] ou [AlO4]
- que se ligam entre si, através do 

compartilhamento de átomos de oxigênio para formar as unidades secundárias de construção 

(BRAGA; MORGON, 2007). Na Figura 3 temos a representação bi e tridimensional do 

arranjo estrutural das zeólitas. 

A composição química das zeólitas é a principal característica que as diferencia 

umas das outras e afeta diretamente suas propriedades físico-químicas, podendo mudar cor, 

textura, seletividade e afinidade. O tipo de zeólita é classificado conforme a composição pelo 

IMA (International Mineralogical Association) (SOARES, 2010). 
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Figura 3 – Representação bi e tridimensional do arranjo estrutural das zeólitas 

 
Fonte: (VALDÉS; PÉREZ-CORDOVES; DÍAZ-GARCÍA, 2006) 

 

A clinoptilolita (Si/Al> 4) pertence ao grupo de zeolitas naturais heulandita e  

possui sistema monoclínico com os seguintes parâmetros de células unitárias: a = 17,62 Å, b 

= 17,91 Å, c = 7,39 Å, β = 116°18’ (ALVER, 2013). A estrutura da clinoptilolita, construída 

de 4-4-1 unidades de construção secundárias, consiste em dois canais paralelos, Canal A (7,2 

– 4,4 Å) e Canal B (4,0 – 5,5 Å) interceptados por um terceiro canal, Canal C (4,1 – 4,0 Å) 

(ACKLEY; GIESE; YANG, 1992; ALVER, 2013). Estes canais são ocupados por cátions 

extra-estruturais e moléculas de água (ACKLEY; GIESE; YANG, 1992). 

A microporosidade das zeólitas, com dimensões uniformes de poros canais e 

cavidades, permite que apenas certas moléculas entrem e saiam dos cristais, havendo rejeição 

baseada nas dimensões moleculares. As propriedades de troca-iônica da zeólita conferida 

pelos cátions de compensação, permitem uma série de trocas dos cátions intracristalinos com 

as moléculas em contato (GRECCO, 2013).  

A adsorção do etileno pela a zeólita se dá por três tipos de interações: doação 

sigma ou interação cátion-π; interações CH-π e interações CH-O. A interação cátion-π ocorre 

entre a densidade de elétrons da ligação π do etileno e o orbital vazio do metal de compensação 

presente na zeólita. A densidade de elétrons é doada diretamente para o orbital do metal vazio 

que pode doar de volta a densidade de elétrons de valência que está no orbital do metal para 

o orbital π vazio do etileno. Essa interação é da mesma ordem de grandeza das ligações de 

hidrogênio. Esta ligação fraca não perturba significativamente a estrutura de etileno e zeólita. 

As interações CH-π e CH-O são interações que podem ocorrer entre o etileno e a superfície 

da zeólita natural ou modificada. Nestas interações o grupo -CH atua como doador de prótons 

e todo sistema π de cadeias laterais possíveis atuam como receptores de prótons. Essas 

interações podem ser classificadas como ligações de hidrogênio fracas (PATDHANAGUL et 

al., 2012). 



25 
 

 
 

A adsorção de etileno em zeólitas naturais e sintéticos tem sido investigado em 

todo o mundo. Muitos estudos sobre adsorção de etileno por zeólitas sintéticas como 13X, G5, 

4A, 5A, H-ZSM5, Li-ZSM5, ETS-10 e NaY (COSTA; CALLEJA; PAU, 1991; HYUN; 

DANNER, 1982; PATDHANAGUL et al., 2010, 2012; SUE-AOK et al., 2010),zeólitas com 

tratamento ácido (ALVER, 2013) e zeólitas naturais (ERDOĞAN; SAKIZCI; 

YÖRÜKOĞULLARI, 2008; FARJOO; SAWADA; KUZNICKI, 2015) foram apresentados 

na literatura.  

 

2.7 Liofilização das embalagens 

 

A liofilização nos filmes estudados possui o intuito de obter filmes porosos para 

facilitar a adsorção de etileno nos materiais (LARANJEIRA; DE FÁVERE, 2009). Os poros 

são formados por causa da sublimação de moléculas de agua presentes nos filmes antes da 

secagem total.  A Figura 4 ilustra o processo de liofilização usado para obter os filmes porosos. 

 

Figura 4 – Ilustração do processo de liofilização. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Liofilização é uma tecnologia de secagem que constitui na remoção da água 

através da sublimação. Ocorre quando o material congelado, isto é, quando todo o seu 

conteúdo de água está na forma de gelo, é submetido a condições de pressões muito baixas. 

O produto é colocado em câmaras herméticas, o ar de dentro é removido através de bombas 

de alto vácuo, criando a condição para que ocorra a sublimação da água. A água passa de seu 

estado sólido para o gasoso a temperaturas muito baixas e sem a presença de oxigênio 

(MOREIRA, 2010; TERRONI et al., 2013).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão descritos os materiais utilizados, as técnicas de análise e os 

procedimentos experimentais desenvolvidos. Serão abordados também os procedimentos de 

cálculo para a obtenção dos dados de análise textural dos materiais e de equilíbrio de adsorção. 

 

3.1 Materiais 

 

A quitosana, adquirida da empresa Sigma-Aldrich (Brasil), código 48165, de alta 

densidade e Grau de desacetilação (GD) 77% (determinado por RMN 1H), possui coloração 

esbranquiçada e foi utilizada para a síntese dos filmes que serviram de suporte para o 

adsorvente utilizado neste estudo. 

Os experimentos foram conduzidos com o uso da zeólita natural na forma de grãos 

< 700 µm. O material usado é originário da Turquia e foi gentilmente cedido da empresa Rota 

Mining Corporation. A clinoptilolita apresenta fórmula química (Ca, K2, Na2, Mg)4 

Al8Si40O96.24H2O. Sua composição química é apresentada na Tabela 1 e a composição 

mineral está na Tabela 2. 

 

Tabela 1 – Composição química da clinoptilolita utilizada neste estudo. 

Composição química Percentual (%) 

SiO2 65 – 72 

Al2O3 10 – 12 

CaO  2,4 – 3,7 

K2O 2,5 – 3,8 

Fe2O3 0,7 – 1,9 

MgO 0,9 – 1,2 

Na2O 0,1 – 0,5 

MnO 0 – 0,08  

Cr2O3 0 – 0,01 

P2O5 0,02 – 0,03 

SiO2/Al2O3 5,4 – 7,2 
                      Fonte: (ROTA ZEOLITE MINING CORPORATION, 2014) 

 

A análise semi-quantitativa total da rocha foi feita usando o método de difração 

de raios-X (ROTA ZEOLITE MINING CORPORATION, 2014). As zeólitas foram 

adicionadas nos filmes de quitosana em duas proporções diferentes e os filmes foram 

caracterizados e testados para a adsorção de etileno. 
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Tabela 2 - Composição mineral da clinoptilolita. 

Composição mineral Percentual (%) 

Clinoptilolita 90-95 

Cristobalita 0-5 

Tridimita 0-5 

                    Fonte: (ROTA ZEOLITE MINING CORPORATION, 2014). 

 

3.1.1 Adsorbatos 

 

Nos ensaios desenvolvidos para a medição das isotermas de adsorção foi utilizado 

o gás etileno. A determinação do volume de sólidos foi feita utilizando gás hélio. E para 

determinação de características texturais dos adsorventes, foram utilizados nitrogênio e 

dióxido de carbono. A Tabela 3 apresenta informações sobre os gases utilizados em todos os 

experimentos. 

 

Tabela 3 – Propriedades dos gases utilizados conforme informado pelo fornecedor. 

Gases Fornecedor Pureza (%) 

Dióxido de carbono 
White Martins 

(Brasil) 
99,9 

Etileno 
White Martins 

(Brasil) 
99,9 

Hélio 
White Martins 

(Brasil) 
99,999 

Nitrogênio 
White Martins 

(Brasil) 
99,9 

         Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.2 Filmes de quitosana 

 

O ácido acético usado para preparação dos filmes de quitosana, de pureza 99,9%, 

foi diluído em água destilada e usado para reação com a quitosana e consequente formação do 

gel de quisosana. O hidróxido de sódio de pureza 99,9% foi utilizado para neutralizar a acidez 

do filme de quitosana já formado. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Preparação dos filmes de quitosana 

 

A preparação dos filmes de quitosana foi feita em Agitador mecânico TE-119 da 

TECNAL, utilizando rotação 200 rpm. Em um béquer, a solução foi agitada por 24 h até sua 

total homogeneização. 

 

Figura 5 – Imagem do agitador mecânico com solução de quitosana 

 
                                                         Fonte: Autoria própria. 

 

Para a preparação dos filmes de quitosana foram utilizadas cinco metodologias 

diferentes na intenção de obter diferentes características para cada filme. As metodologias 

variam em adição ou não, diferença de concentração e modo de mistura de clinoptilolita no 

filme, bem como o modo de como o filme é seco até a obtenção final do material. A seguir 

foi detalhado a obtenção de cada material sintetizado e utilizado para obter as isotermas de 

etileno.  

 

I - Filme de quitosana (QTra): 

 

Em um béquer foram adicionandos 2 g de quitosana em 94 mL de água destilada 

e deixadas em agitação mecânica por 2 h; em seguida adicionaram-se 6 mL de ácido acético 

PA e a solução permaneceu em agitação por mais 22 horas para total homogeneização. Para 

simplificação do processo, todo o procedimento foi realizado em temperatura ambiente. Após 
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a agitação, 40 g do gel de quitosana foi depositado em placas de Petri com 15 cm de diâmetro 

e seco em estufa a 60 °C por 5 horas, tempo de evaporação total do solvente contido na 

solução. O filme foi colocado em solução de hidróxido de sódio 8% para neutralização, e em 

seguida lavado com água destilada até que seu pH estivesse neutro. Os filmes foram fixados 

em placas e colocados para secar em um dessecador. 

 

II - Filme de quitosana liofilizado (QLio): 

 

O procedimento de preparação da solução para o filme QLio foi idêntico ao filme 

QTra. A solução de quitosana foi colocada na placa de Petri e em seguida a placa colocada 

em estufa a 60 °C até que a massa da mistura presente na placa atingisse a metade de seu 

valor. Nesse ponto a placa foi colocada em solução de hidróxido de sódio 8% para 

neutralização, e em seguida lavada com água destilada até que seu pH esteja neutro. Os filmes 

foram mantidos em água destilada até serem congelados com nitrogênio líquido para em 

seguida serem liofilizados. Após a liofilização os filmes estão prontos para os testes. Para os 

filmes aqui estudados a liofilização foi feita para que se obtivesse um material poroso que 

pudesse facilitar o acesso das moléculas de etileno aos sítios de adsorção da zeólita adicionada 

ao filme de quitosana, já que os filmes que passam somente por secagem convectiva originam 

filmes densos que podem dificultar o acesso dessas moléculas ao interior da zeólita. 

 

III - Filme de quitosana e zeólita 33% (m/m) (QZ33)  

 

Partindo da solução base de quitosana, após as 22 horas de agitação, adicionou-se 

a zeólita; a mesma foi mantida em agitação por mais 2 horas para sua melhor dispersão. Para 

a síntese do filme QZ33 a massa de zeólita adicionada foi de 1% (m/v) em relação à massa 

total da solução de quitosana, então se o volume da solução foi 100 mL, nela a massa de 

quitosana foi 2 g e a massa de zeólita colocada na solução foi de 1 g. Após a evaporação 

completa do solvente resta apenas a massa de quitosana e de zeólita que totaliza 3 g, toda a 

massa restante que estava presente na solução era o solvente que foi totalmente evaporado no 

processo de secagem. Então a massa de zeólita presente no filme é de 33% (m/m). Após a 

agitação, 40 g da solução de quitosana + zeólita foi depositada em placas de Petri e seca em 

estufa por 5 horas, tempo de evaporação total do solvente contido na solução. O filme é 

colocado em solução de hidróxido de sódio 8% para neutralização, e em seguida lavado com 
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água destilada até que seu pH se apresentasse básico. Os filmes foram fixados em placas e 

colocados para secar em um dessecador. 

 

IV - Filme de quitosana e zeólita 93% (m/m) (QZ93): 

 

Partindo da solução base de quitosana, após 24 horas de agitação, 40 g da solução 

foi colocada em um becker e foi adicionado 10 g de Zeólita Clinoptilolita Natural e foi 

misturado manualmente até que a mistura estivesse homogênea. Em seguida a mistura foi 

transferida para uma placa de Petri. A placa de Petri foi colocada em estufa a 60 °C para a 

evaporação do solvente por 5 horas. Após o filme formado a placa foi colocada em solução 

de hidróxido de sódio 8% para neutralização, e em seguida lavado com água destilada até que 

seu pH estivesse neutro. Os filmes foram fixados em placas e colocados para secar em um 

dessecador.  

Após a evaporação completa do solvente resta apenas a massa de quitosana e de 

zeólita. Como a concentração da solução de quitosana foi de 2%, a quantidade de massa de 

quitosana presente em uma solução de 100 mL foi de 0,8 g. Como a massa de zeólita não 

evapora os 10 g permanecem inalterados o que totaliza 10,8 g para o filme formado, então a 

massa de zeólita presente no filme é de aproximadamente 93% (m/m). 

 

V - Filme de quitosana e zeólita 93% (m/m) liofilizado (QZ93Lio): 

 

O procedimento de preparação do filme QZ93Lio foi idêntico ao filme QZ93. 

Após a agitação manual da zeólita com a solução de quitosana a mistura foi colocada na placa 

de Petri e em seguida a placa colocada em estufa a 60 °C até que a massa da mistura presente 

na placa atingisse a metade de seu valor. Nesse ponto a placa é colocada em solução de 

hidróxido de sódio 8% (m/v) para neutralização, e em seguida é lavado com água destilada 

até que seu pH se apresentasse neutro. Os filmes foram mantidos em água destilada até serem 

congelados com nitrogênio líquido para em seguida serem liofilizados. Após a liofilização os 

filmes ficaram prontos para os testes. 

 

3.2.2 Caracterização textural 

 

A caracterização textural das amostras de zeólita e filmes de quitosana, como área 

superficial, volume total de poros e volume de microporos, foram realizadas através de 
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isotermas de adsorção de N2 a -196,15 °C e de CO2 a 0°C no equipamento Autosorb-1 MP 

(Quantachrome, EUA).   

O princípio de funcionamento deste equipamento é baseado no método 

volumétrico, através do qual, o volume adsorvido de um determinado gás é medido 

indiretamente pela diferença de pressão antes e durante o estabelecimento do equilíbrio de 

adsorção (ROUQUEROL et al., 2014). 

O pré-tratamento da clinoptilolita foi executado sob vácuo e com temperatura de 

90 °C e 300 °C durante 10 horas, e os filmes de quitosana, de modo semelhante, foram 

executados sob vácuo, a 90 °C e durante 10 horas.  

A maneira mais direta seria comparar uma área BET com a simples área 

geométrica de uma massa sólida, sem a rugosidade da superfície, mas na prática, isso é 

extremamente difícil devido à pequena adsorção de gás e a possível presença de rugosidade 

na superfície em escala molecular. A maioria dos testes de validação de área BET são 

realizadas com sólidos finamente divididos, mesmo as amostras de filmes sintetizados nesta 

dissertação não tendo sido processadas finamente para o estudo, o procedimento para o cálculo 

da área e volume total de poros foram os mesmos utilizados para as partículas finas de zeólitas. 

A partir das isotermas de adsorção de N2 e CO2, foi possível determinar as 

características texturais da amostra de adsorvente, como área superficial e volume total de 

poros e volume de microporos.  

Como as moléculas de N2 apresentam baixa difusão em peneiras moleculares com 

poros mais estreitos, como é o caso da clinoptilolita, o nitrogênio necessita de tempo 

considerável para entrar nas cavidades devido às resistências difusionais (MARSH; WYNNE-

JONES, 1964) na temperatura do experimento. Há também um fenômeno chamado difusão 

bloqueada do nitrogênio que apresenta restrições microporosas pela presença de cátions de 

compensação na estrutura da Clinoptilolita, fazendo com que as moléculas de nitrogênio não 

possam penetrar nos canais de microporos da clinoptilolita que estão ocupados pelos cátions 

trocáveis (HERNÁNDEZ-HUESCA; DÍAZ; AGUILAR-ARMENTA, 1999; KORKUNA et 

al., 2006). Por causa desses motivos o resultado da isoterma de N2 a -196,15 °C pode 

apresentar dados inconsistentes. Como o dióxido de carbono é uma molécula menor e sua 

adsorção em peneiras moleculares é geralmente muito maior do que a adsorção de nitrogênio, 

sua molécula é particularmente adequada para utilização como adsorbato para avaliar as 

propriedades texturais da clinoptilolita (MARSH; WYNNE-JONES, 1964). 

A área superficial específica foi determinada pela equação de Brunauer-Emmett-Teller 

(BET), volume de microporos por Dubinin-Astakhov e volume total de poros pela regra de 
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Gurvich (ROUQUEROL et al., 2014). Mais detalhes da metodologia podem ser encontrados 

em Coelho (2012) e Rios (2011). 

 

3.2.3 Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A análise da morfologia das amostras é necessária para identificar a formação de 

estrutura porosa ou lisa na superfície dos filmes de quitosana. As análises foram realizadas 

em um Microscópio Eletrônico de Varredura com Detector de Energia Dispersiva de raios X, 

Modelo do MEV: Leo 440i, Modelo do EDS: 6070, Marca MEV/EDS: LEO Electron 

Microscopy/Oxford (Cambridge, Inglaterra). Para o recobrimento metálico foi utilizado o 

equipamento: Sputter Coater EMITECH, Modelo: K450 (Kent, Reino Unido); a espessura da 

camada de Au estimada em 200 Å. As condições de análise para as micrografias estão 

indicadas no rodapé das micrografias. Para os espectros de raios X utilizou-se tensão de 

aceleração igual a 20 kV e corrente do feixe igual a 600 pA. 

 

3.2.4 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 

 

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) foi determinada gravimetricamente 

segundo método ASTM E96-00 (ASTM, 2000). Foram utilizadas células de permeação com 

24 mm de diâmetro e 13,2 mm de altura (Figura 6) contendo 2 mL de água, mantendo um 

espaço livre na célula de 5,579 mm de altura. Os filmes em formato de disco foram selados 

no topo das células, que foram colocadas em dessecador vertical ARSEC DCV-040 com 

circulação de ar contendo sílica gel (0% Umidade Relativa-UR) previamente seca a 105 ºC 

por 24 h (Figura 7). As células foram mantidas a 25 °C e 30% UR durante no mínimo 24 h e 

foram pesadas 8 vezes ao longo de 1 dia, com intervalos de, no mínimo, 1 hora.  
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Figura 6 – Célula de permeação com filme de quitosana. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A perda de peso foi plotada em função do tempo, a massa de água (m) perdida é 

medida em gramas e o tempo (t) em h. A TPVA é a taxa de permeabilidade ao vapor de água 

(declividade da reta dividida pela área do filme), ou seja, taxa de transmissão de vapor de água 

através do filme, calculada a partir da inclinação da linha reta dividida pela área exposta (A) 

do filme em m2. 

𝑇𝑃𝑉𝐴 =
𝑚

𝐴.𝑡
                                                            (1) 

A PVA (g.mm.kPa-1.h-1.m-2) foi definida como: 

PVA = TPVA ×
e

∆P
                                                       (2) 

Em que e é a espessura do filme em mm e ΔP a diferença de pressão parcial de 

vapor de água entre as faces do filme. 

 

Figura 7 – Dessecador utilizado com células de permeação. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 7 mostra o dessecador usado para armazenar as células de medição e a 

parte interna onde as células foram colocadas. 

 

3.2.5 Levantamento de isotermas de etileno 

  

3.2.5.1 Descrição do sistema experimental 

 

Os estudos de equilíbrio de adsorção de etileno foram realizados em uma balança 

de suspensão magnética da marca Rubotherm (Bochum, Alemanha). Os detalhes técnicos do 

equipamento encontram-se na Tabela 4. 

A balança de suspensão magnética possui um sistema de acoplamento magnético 

composto por um eletroímã, que fica fora da célula de medição, e por um imã permanente 

localizado dentro da célula de medição no qual o adsorvente é colocado. Um sistema de 

controle de posição do ímã permanente faz com que esse dispositivo de acoplamento de carga 

se mova verticalmente e assim as medições de massa sejam obtidas (BASTOS-NETO, 2005). 

 

Tabela 4 – Características da balança de suspenção magnética Rubotherm. 

Especificações técnicas 

Intervalo de massa medida 0 a 25 g 

Reprodutibilidade ± 0,02 mg 

Resolução 0,01 mg 

Incerteza < 0,002% 

Pressão Vácuo até 150 bar 

Temperatura Até 500°C 

Fonte: Autoria própria. 

 

O equipamento também possui um sistema com uma camisa termostática em aço 

inoxidável, para ser conectada a um banho termostático de circulação na intenção de manter 

constante a temperatura do experimento, um forno de aquecimento elétrico para regeneração 

da amostra e para ensaios com temperaturas elevadas, indicadores de pressão, de temperatura 

e de massa com conexão com computador e um sistema de gases.  
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3.2.5.2 Regeneração da amostra do adsorvente 

 

Antes de obter as isotermas de adsorção de etileno com as amostras de 

adsorventes, foi necessário um pré-tratamento para certificar-se que não há contaminante 

adsorvido no material. A amostra foi colocada na célula de medida no interior da balança; em 

seguida foi aplicado o vácuo e a temperatura foi elevada a uma taxa de 1 °C min-1 até a 

temperatura desejada por meio de um aquecimento elétrico integrado ao equipamento. 

Duas temperaturas de regeneração foram utilizadas para as amostras deste 

trabalho: a amostra de clinoptilolita foi regenerada até 300 °C, que é a temperatura padrão de 

regeneração para zeólitas; assim como os outros filmes, também foram regenerados a 90 °C, 

pois os filmes de quitosana não suportam temperaturas mais altas. A temperatura de 

regeneração e o vácuo foram mantidos até que a massa do adsorvente não apresentasse mais 

decaimento (10 h). Em seguida, a amostra foi resfriada até a temperatura ambiente e iniciaram-

se os ensaios de adsorção de etileno. 

 

3.2.5.3 Ensaios do equilíbrio de adsorção 

 

Todas as isotermas de etileno foram obtidas a temperatura de 25 °C. Inicialmente 

foram medidas duas isotermas de etileno para a clinoptilolita pura, tendo uma delas sido 

regenerada a 300 °C (ZR300) e a outra a 90 °C (ZR90). Já os filmes foram regenerados apenas 

a 90 °C. 

As amostras estudadas foram: 

 (ZR300) – Zeólita Clinoptilolita Natural regenerada a 300 °C; 

 (ZR90) – Zeólita Clinoptilolita Natural regenerada a 90 °C; 

 (QTra) – Filme de quitosana pura sintetizado por secagem convectiva para 

obtenção de filme denso; 

 (QLio) – Filme de quitosana pura sintetizado por secagem convectiva parcial 

seguido de liofilização para obtenção de filme poroso;  

 (QZ33) – Filme de quitosana com adição de 33% (m/m) de zeólita sintetizado 

por secagem convectiva para obtenção de filme denso;  

 (QZ93) – Filme de quitosana com adição de 93% (m/m) de zeólita sintetizado 

por secagem convectiva para obtenção de filme denso; 
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 (QZ93Lio) – Filme de quitosana com 93% (m/m) de zeólita sintetizado por 

secagem convectiva parcial seguido de liofilização para obtenção de filme 

poroso. 

 

3.2.5.4 Tratamento dos dados de equilíbrio 

 

A balança registra constantemente os dados de temperatura, pressão e variação de 

massa (mPor meio deste último dado e considerando os efeitos de empuxo do gás sobre o 

sistema amostra + componentes suspensos da balança, é possível determinar a massa 

adsorvida, conforme a Equação 3: 

∆𝑚(𝑃, 𝑇) =  𝑚𝑒𝑥(𝑃, 𝑇) −  (𝑉𝑏 + 𝑉𝑠) ×  𝜌(𝑃, 𝑇)                     (3) 

Em que mex representa a massa adsorvida em excesso, Vb o volume dos 

componentes da balança que sustentam a amostra, Vs o volume da amostra adsorvente e a 

densidade do gás em determinada pressão e temperatura. 

O valor de Vb é calculado por meio de um ensaio “em branco”, com gás e sem 

amostra, ficando a Equação 3 reduzida a: 

∆𝑚(𝑃, 𝑇) =  −𝑉𝑏  ×  𝜌(𝑃, 𝑇)                                          (4) 

Pois não há Vs e nem massa a ser adsorvida. Dessa forma a inclinação da reta 

fornece o volume em questão. 

De forma semelhante também é determinado o Vs. Utiliza-se o gás hélio, partindo 

do pressuposto que este não será adsorvido pela amostra. Assim, a equação 3 reduz-se a: 

∆𝑚(𝑃, 𝑇) =  − (𝑉𝑏 + 𝑉𝑠) ×  𝜌(𝑃, 𝑇)                                 (5) 

O valor do coeficiente angular da reta corresponde a Vb + Vs; então pode-se 

determinar o Vs por subtração já que se conhece previamente o Vb. Mais detalhes sobre o 

procedimento experimental e de cálculo usando esse método gravimétrico podem ser 

observados em Dreisbach et al. (2002) e Bastos-Neto (2005).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados relativos aos ensaios 

de permeabilidade ao vapor de água, bem como os resultados do estudo experimental da 

adsorção de C2H4 em clinoptilolita e filmes de quitosana que serão usados como suporte para 

a zeólita. Assim, serão abordados os resultados de caracterização dos adsorventes utilizados 

para o desenvolvimento do assunto presente nesta dissertação seguido dos resultados de 

capacidade de adsorção de etileno. 

 

4.1 Caracterizações texturais 

 

4.1.1 Isotermas de nitrogênio a -196 °C. 

 

As isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C (77 K) para a zeólita 

que foi regenerada a 300 °C são mostradas na Figura 8. A isoterma apresenta altos valores de 

volume adsorvido para a pressão relativa próxima a 1,0.  

 

Figura 8 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em clinoptilolita 

regenerada a 300 °C. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 8 mostra que a adsorção de nitrogênio a temperatura baixa para a 

Clinoptilolita é expressa por isoterma do tipo IVa, de acordo com a classificação da IUPAC 

(THOMMES et al., 2015) com o ciclo de histerese do tipo H3. O ciclo de histerese começa à 

pressão relativa próximo de 0,4, similar à isoterma reportada por Sprynskyy et al. (2010) para 
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adsorção de etileno em clinoptilolita nas mesmas condições.  

Isotermas de Tipo IVa são dadas por adsorventes mesoporosos. O comportamento 

de adsorção em materiais mesoporosos é determinado pelas interações adsorvente-adsorbato 

e também por interações entre as moléculas no estado condensado; essa condensação capilar 

é acompanhada por histerese. Isto ocorre quando a largura de poro excede um determinado 

valor crítico, que é dependente do sistema de adsorção e temperatura (THOMMES et al., 

2015).  Essa resultado de mesoporosidade para zeólitas é um resultado mascarado, já que sabe-

se que as zeólitas são microporosas. 

A curva da isoterma apresenta um aumento acentuado no início a uma baixa 

pressão relativa (p / p0 < 0,1). Em seguida, a isoterma é caracterizada por um aumento fluente 

em p / p0 < 0,8. O aumento acentuado da isoterma sob a pressão relativa baixa é causado pela 

presença de microporos livres nas amostras de adsorventes na qual ocorre a adsorção de 

nitrogênio (DUBININ, 1982).  

Os valores encontrados de área superficial e de volume total de poros para a 

clinoptilolita, a partir da isoterma de N2, são semelhantes aos valores encontrados na literatura, 

mas não valores esperados para uma peneira molecular, apresentando também a literatura 

valores mais baixos como são os mostrados por Korkuna et al. (2006) e Sprynskyy et al. 

(2010). Quando são comparados com outros adsorventes comerciais utilizados, como o 

carbono ativado, a área superficial e o volume de poros (Vp) dessas zeólitas são bastante 

inferiores (Tabela 5). Este fenômeno pode estar ligado com a difusão bloqueada do nitrogênio 

através das restrições microporosas pela presença de cátions de compensação na estrutura da 

zeólita, fazendo com que as moléculas de nitrogênio não possam penetrar nos canais de 

microporos da clinoptilolita que estão ocupados pelos cátions trocáveis. (HERNÁNDEZ; 

ROJAS; LARA, 2000; MANSOURI et al., 2013).  
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Tabela 5 - Propriedades texturais de zeólitas naturais encontradas na literatura. 

Zeólitas Naturais 𝒂 BET (m2 g-1) Vp (cm3 g-1) Referência 

Clinoptilolita 84 0,053 (MANSOURI et al., 2013) 

Clinoptilolita (Gordes) 60 - 

(ERDOĞAN; SAKIZCI; 

YÖRÜKOĞULLARI, 

2008) 

Clinoptilolita (Bigadic) 47 - 

(ERDOĞAN; SAKIZCI; 

YÖRÜKOĞULLARI, 

2008) 

Mordenita 19 0,053 (KORKUNA et al., 2006) 

Clinoptilolita 14 0,032 (KORKUNA et al., 2006) 

Clinoptilolita  13 0,043 

(SPRYNSKYY et al., 

2010) 

Clinoptilolita  41 0,150 Este trabalho 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Os microporos da Clinoptilolita ocupados pelos cátions de compensação se 

tornam impenetráveis para as moléculas de nitrogênio (HERNÁNDEZ-HUESCA; DÍAZ; 

AGUILAR-ARMENTA, 1999; KORKUNA et al., 2006). A adsorção baixa de nitrogênio pode 

também estar ligada com a interação mais forte das moléculas de água altamente polar com a 

estrutura microporosa (HERNÁNDEZ-HUESCA; DÍAZ; AGUILAR-ARMENTA, 1999). 

Zwietering (1954) apud (MARSH; WYNNE-JONES, 1964) calculou o tempo de meia 

cobertura, que é a metade do tempo que a molécula-sonda leva para cobrir totalmente a área 

do adsorvente, para a área de um carvão em particular com a adsorção de nitrogênio a 77 K (-

196,15 °C). Zwietering (1954) encontrou um tempo de meia cobertura de 1000 anos, ou seja, 

a metade do tempo para que o nitrogênio fosse adsorvido pelo carvão ativado a ponto de cobrir 

totalmente a área disponível desse carbono seria de 1000 anos. As moléculas de N2 apresentam 

uma difusão baixa nas peneiras moleculares, o que implica não haver tempo suficiente para o 

gás nitrogênio entrar nas cavidades devido às resistências difusionais (MARSH; WYNNE-

JONES, 1964), sendo, portanto, um dos motivos, pelos quais as informações encontradas não 

são precisas, resultando em dados inconsistentes. As isotermas de nitrogênio são as mais 
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usadas para obtenção de caracterizações texturais, essa é a metodologia aceita em toda 

comunidade científica. 

  

4.1.2 Isotermas de dióxido de carbono a 0 °C. 

 

Por causa das propriedades de peneira molecular e a influência da temperatura 

sobre a taxa de difusão nas moléculas, muitas vezes acontece que a área de superfície 

determinada a partir de uma isoterma de nitrogênio obtida a 77 K (-196,15 °C), é bastante 

diferente da área de superfície real disponível.  

O dióxido de carbono é uma molécula pequena com uma área estimada de 17,0 Å, 

e sua adsorção em peneiras moleculares é muito maior do que a adsorção de nitrogênio devido 

ao momento quadrupolo permanente da molécula de dióxido de carbono e sua maior 

polaridade. Estas considerações mostram que a molécula de dióxido de carbono é 

particularmente adequada para utilização como adsorbato para avaliar as propriedades 

texturais de zeólitas, como a Clinoptilolita (MARSH; WYNNE-JONES, 1964). 

A Figura 9 mostra que a adsorção de dióxido de carbono a 0 °C é expressa por 

isoterma do tipo Ia, de acordo com a classificação da IUPAC (Thommes et al., 2015), e são 

dadas por sólidos microporosos que têm superfícies externas relativamente pequenas. A 

quantidade adsorvida se aproxima de um valor limite que é regulada pelo volume dos 

microporos acessível. O aumento íngreme com muito baixo p / p0 é devido às interações 

melhoradas adsorvente-adsorvato em microporos estreitos (microporos de dimensões 

moleculares), resultando em preenchimento de microporo a muito baixo p / p0.  
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Figura 9 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em clinoptilolita 

regenerada a 300 °C. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Os valores encontrados para o volume total de poros foram determinados com N2, 

as áreas BET foram calculadas a partir das isotermas de N2 a -196 °C e CO2 a 0 °C e o volume 

de microporos a partir da isoterma com CO2 a 0 °C, os dados são apresentados na Tabela 6 

para as diferentes amostras.  

Comparando os valores das áreas entre as amostras estudadas, como mostra a 

Tabela 6, para a isoterma de nitrogênio, os filmes QTra e QZ33 apresentam baixa área BET 

tendendo ao valor mínimo que o equipamento consegue medir. Os filmes QLio, QZ93 e 

QZ93Lio apresentaram valores na mesma ordem de grandeza das amostras das zeólita ZR90 

e ZR300, esse resultado pode estar ligado a ativação das zeólitas por trocas parciais por causa 

do ácido presente na solução de quitosana.   
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Tabela 6 – Dados de volume de poros e área BET obtidos por isotermas de nitrogênio e 

isotermas de dióxido de carbono. 

Amostra 

Isoterma de N2 Isoterma de CO2 

Vp 𝒂 BET 𝒂 BET Vmic 

(cm3 g-1) (m2 g-1) (m2 g-1) (cm3 g-1) 

ZR300 0,15 41 141 0,073 

ZR90 0,16 40 137 0,072 

QTra 0,01 5 - - 

QLio 0,13 39 - - 

QZ33 0,02 5 - - 

QZ93 0,18 43 93 0,072 

QZ93Lio 0,17 48 127 0,062 

Fonte: Autoria própria. 

 

As propriedades estruturais e de adsorção das zeólitas naturais podem ser 

modificados através da aplicação de métodos diferentes, um desses métodos é o tratamento 

utilizando soluções ácidas. O tratamento ácido troca cátions da zeólita com H+ e provoca a 

desaluminação (hidrólise de ligações Al-Si-Al) através da remoção do Al da estrutura 

(ALVER, 2013; GARCIA-BASABE et al., 2010; ROŽIĆ et al., 2005). O tratamento ácido 

também provoca a dissolução de alguns materiais amorfos que bloqueiam os poros dos 

zeólitos naturais e o desenvolvimento da porosidade secundária (ALVER, 2013; ROŽIĆ et al., 

2005). A perda de cátions trocáveis devido ao tratamento ácido produz novos sítios ácidos na 

estrutura da clinoptilolita, aumentando assim a área de superfície específica e a porosidade e 

alterando as propriedades de adsorção da clinoptilolita em termos de estrutura e conteúdo 

químico da zeólita, o que pode variar dependendo da concentração, natureza e duração do 

contato de soluções ácidas com o adsorvente (ALLEN; IVANOVA; KOUMANOVA, 2009; 

CHRISTIDIS et al., 2003). No entanto, se o tratamento for mais agressivo, a desaluminação 

pode levar à destruição parcial ou total da rede cristalina (ALVER, 2013). 



43 
 

 
 

Os resultados de área BET para ZR300 deveriam ser maiores do que para ZR90, 

pois como o pré-tratamento foi feito a uma temperatura mais alta a quantidade de sítios 

zeolíticos disponíveis seria maior para a adsorção. Esse comportamento deve-se aos motivos 

citados na seção 4.1.1, onde as moléculas de N2 apresentando uma baixa difusão nas peneiras 

moleculares, não possuíram tempo suficiente para que o gás nitrogênio entrasse totalmente 

nas cavidades disponíveis por causa das resistências difusionais, não apresentando assim o 

real valor de área e volume total de poros. 

Já as isotermas de CO2 mostraram um resultado mais coerentes com a textura real 

da Clinoptilolita, onde valor da área BET para ZR300 foi de 141 m2 g-1 se apresentando assim 

maior do que os 137 m2 g-1 apresentados pela amostra ZR90, e com valores mais condizentes 

com uma peneira molecular. A amostra QZ93Lio apresentou valor de área BET de 127 m2 g-

1, valor próximo ao da amostra da ZR90, no entanto um pouco menor, mostrando que com a 

metodologia de síntese utilizada para este material a área disponível da zeólita presente no 

filme praticamente não foi alterada. Coincidindo com o valor esperado para a estrutura do 

material (MARSH; WYNNE-JONES, 1964). Os valores encontrados de volume de 

microporos se encontram na mesma ordem de grandeza não se diferenciando entre os 

materiais estudados, isso indica que com a preparação dos materiais não houve mudança que 

fosse possível detectar.  

Yassue-Cordeiro et al. (2014) encontrou área BET do filme de quitosana puro de 

55 m² g-1 e para filmes de quitosana com zeólita Y trocada com prata de 70 m² g-1 valores mais 

altos do que os encontrados neste estudo com nitrogênio. 

Não foram possíveis obter as isotermas de CO2 para as amostras QTra, QLio, e 

QZ33, pois os valores de adsorção estão abaixo dos valores detectados pelo equipamento para 

essas condições, em concordância com os resultados com nitrogênio que mostram para as 

amostras QTra e QZ33 baixa adsorção confirmando que praticamente não há porosidade. 

 

4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) possibilita o estudo 

morfológico de filmes e de características tais como tamanho, forma e distribuição de suas 

partículas. Também serve para examinar a superfície e a textura, cristalinidade, a formação de 

filmes com mais de uma fase e a espessura do filme (FRANCO et al., 2007; TRIMUKHE; 

VARMA, 2008). No entanto, apesar desta técnica possibilitar a obtenção de todas essas 

informações, a análise por microscopia eletrônica de varredura realizada nos materiais obtidos 
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nesse trabalho foi utilizada apenas para investigar o grau de incorporação de clinoptilolita pelo 

filme de quitosana.  

A Figura 10 ilustra a morfologia da superfície da Clinoptilolita e dos filmes 

sintetizados, além de ilustrar a seção transversal da matriz filmogênica. A clinoptilolita pura 

(Figura 10a) apresenta-se cristalina e de largos tamanhos de partículas; o filme QTra, livre de 

zeólitas, são transparentes e levemente amarelados (não é possível ver na MEV), e uma 

estrutura mais resistente, apresentam-se compactos, com uma superfícia lisa e homogênea sem 

irregularidades, poros ou fissuras (Figura 10b); já os filmes de quitosana liofilizados (QLio) 

(Figura 10d) apresentaram uma cor esbranquiçada e aparência bem irregular e esponjosa a 

olho nu, não é possível ver poros no interior da matriz polimérica por limitações do 

equipamento utilizado pela Central Analítica da UFC, não sendo possível a obtenção de 

imagens da seção transversal do material, estando visível somente a superfície um pouco 

irregular; foi possível observar que o filme QZ33 apresentou uma transparência, com pontos 

visíveis de zeólita na matriz filmogênica, esses pontos podem ser vistos na Figura 10 (c), ficam 

em parte puxados para fora do filme e em parte incorporados por ele, isto sugere que há uma 

adesão interfacial entre o quitosana e a zeólita (PREMAKSHI; RAMESH; 

KARIDURAGANAVAR, 2015), a superfície é ligeiramente irregular por causa das zeólitas 

incorporadas, e demonstra que as partículas zeolíticas estão bem dispersas na matriz 

filmogênica,,com pequenas quantidades de fase cristalinas das zeólitas, resultado semelhante 

ao obtido por Vicentini, Lima e Laranjeira (2010) em filmes de quitosana com peneiras 

moleculares.  
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Figura 10 - Micrografias das amostras. (a) cliniptilolita pura; (b) filme de quitosana – QTra; 

(c) filme de quitosana e zeólita 33% (m/m) – QZ33; (d) filme de quitosana liofilizado – 

QLio; (e) filme de quitosana e zeólita 93% (m/m) – QZ93; e (f) filme de quitosana e zeólita 

93% (m/m) liofilizado – QZ93Lio. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Todos os filmes citados anteriormente (QTra, QLio e QZ33) apresentaram 

características maleáveis e possuem certa resistência.  Já os filmes contendo concentrações 

maiores de zeólitas (QZ93 e QZ93Lio) apresentaram-se com coloração acinzentada e bastante 

quebradiços. A Figura 10 (c), (e) e (f) mostram micrografias dos filmes contendo zeólitas. Os 

filmes preparados com zeólitas mostraram descontinuidades estruturais associados a formação 

de duas fases (de quitosana e de zeólito) na matriz filmogênica visível com facilidade na 

amostra QZ33 (Figura 10c).  
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Através da análise de MEV dos filmes sintetizados observa-se na micrografia de 

seção transversal a presença de irregularidades no filme contendo zeólita com mais evidência 

para os materiais com concentrações maiores de zeólita.  

Nos filmes QZ93 e QZ93Lio, respectivamente, Figura 10 (e) e (f), as membranas 

apresentaram algumas cavidades. De acordo com Premakshi, Ramesh e Kariduraganavar 

(2015), essas cavidades são proeminentes em maiores concentrações de zeólita, com poros 

mais facilmente identificados. É possível perceber que na QZ93Lio a liofilização promoveu o 

aparecimento de poros maiores e mais definidos na matriz filmogênica, podendo facilitar o 

acesso e a interação da zeólita com o gás etileno. Entretanto, estes filmes se apresentaram 

quebradiços, o qual, de acordo com Yassue-Cordeiro et al. (2014a) a presença de aglomerados 

da zeólita causa uma desorganização local no empacotamento das cadeiras poliméricas da 

quitosana, apresentando fissuras e falhas, fazendo com que a estrutura polimérica se rompa 

mais facilmente próximos aos pontos onde encontram-se inseridos esses aglomerados, 

reduzindo a resistência a elongação dos filmes. Sendo assim, apenas para o cálculo de 

permeabilidade ao vapor de água, no tópico a seguir, esses dois materiais não foram analisados. 

Barbosa et al. (2016) estudando filmes de quitosana com adição de zeólitas 

também encontraram filmes semelhantes aos apresentados neste trabalho, onde os filmes de 

zeólita pura também se apresentaram densos, lisos e homogêneos. Nos filmes com teor maior 

de zeólita é observado um aumento no aglomerado de zeólita no filme, embora a concentração 

estudada por Barbosa et al. (2016) seja menor do que as do presente trabalho. 

 

4.3 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 

 

Os testes de PVA foram feitos com três dos materiais sintetizados: QTra, QLio e 

QZ33. Os outros materiais sintetizados não possuíam maleabilidade suficiente para que o teste 

fosse realizado, apresentando-se quebradiços. Foram feitos cálculos de taxa de permeabilidade 

ao vapor de água (TPVA) e PVA.  

Segundo a ASTM E96-95 permeabilidade é a taxa de transmissão de vapor de 

água por unidade de área através do filme, de espessura conhecida, induzida por um gradiente 

de pressão entre duas superfícies específicas, de umidade relativa e temperatura especificada 

(ASTM, 2000). Quanto menor a permeabilidade ao vapor de água, maior a eficiência dos 

filmes como agentes de barreira à umidade. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 7 a PVA dos filmes de quitosana 

pura (QTra) apresentaram um valor de 1,834 g mm kPa-1 h-1 m-2, mais baixos que os filmes 

QZ33 e QLio que apresentaram, respectivamente, valores de 7,048 e 13,482 g mm kPa-1 h-1 
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m-2. O filme QZ33 apresentou PVA maior do que o filme QTra, esse comportamento pode ser 

explicado devido a presença de falhas estruturais no filme promovidas pela adição de zeólita 

que possuem certa imiscibilidade no filme.  Tanto a zeólita, como a quitosana possuem 

afinidade pela água o que promove o aumento da PVA. Houve um aumento significativo da 

PVA do filme de quitosana liofilizado (QLio), que apresentou uma grande quantidade de 

irregularidades em toda sua matriz e na superfície, o que se explica pela formação de poros 

originados por causa do processo de liofilização, como mostrado no valor de área BET do 

material na seção 4.1, o que fez com que as moléculas de água passassem com mais facilidade 

pelo filme. O conjunto dessas características podem ter influenciado o valor de 

permeabilidade ao vapor de água desse filme. As espessuras dos filmes QTra, QLio e QZ33 

foram 0,06 mm, 0,50 mm e 0,25 mm respectivamente.  

 

Tabela 7 – Propriedades de permeabilidade ao vapor de água de filmes de quitosana/zeólita 

deste trabalho. 

Amostra 
TPVA 

(g.h-1.m-2) 

PVA 

(g.mm.kPa-1.h-1.m-2) 

QTra 77,802 1,834 

QLio 71,410 13,482 

QZ33 70,486 7,048 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os valores de PVA encontrados são muito altos se comparados a filmes sintéticos 

como polietileno de baixa densidade (PEBD), policloreto de vinila (PVC) e polipropileno (PP), 

ver Tabela 8. Valores de PVA altos podem não ser favoráveis para o fruto, pois o vegetal pode 

apresentar uma perda considerável de água. 
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Tabela 8 - Permeabilidade ao valor de água de filmes sintéticos. 

Amostra 
PVA 

(g.mm.kPa-1.h-1.m-2) 
Referência 

PEBD 0,0026 – 0,0035 (ANDREUCCETTI et al., 2011) 

PVC 0,0052 – 0,0069 (ANDREUCCETTI et al., 2011) 

PP 0,0018 (ANDREUCCETTI et al., 2011) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Li (2008) apresentou valores de PVA de filmes de quitosana entre 2,54 – 3,14 g 

mm kPa-1 h-1 m-2 para filme de 0,057 – 0,091 mm de espessura, mais alto que o apresentado 

neste trabalho que foi de 1,834 g mm kPa-1 h-1 m-2 para filmes de 0,06 mm de espessura. A 

variação do método de cálculo da PVA pode variar os resultados para filmes de quitosana. Por 

exemplo, Wong et al. (1992) relataram um valor relativamente baixo PVA de 0,128 g mm kPa-

1 h-1 m-2 para filmes de quitosana com 0,038 mm de espessura sem considerar o efeito do 

espaço de ar dentro da célula no gradiente de pressão, como é reladado por ele em seu trabalho. 

O gradiente diferente afeta a permeabilidade ao vapor de água de filmes comestíveis, 

especialmente dos hidrofílicos, porque as moléculas de água interagem com grupos polares 

na estrutura do filme causando plastificação e expansão (LI, 2008). 

Yassue-Cordeiro et al. (2014b) observaram que a permeabilidade ao vapor d’água 

(PVA) aumentou significativamente com a adição das zeólitas. Li (2008) e Pranoto, Lee e Park 

(2007) explicam que não é fácil comparar os resultados de PVA com outros trabalhos similares 

devido à variabilidade do método de medida. A variação do método pode provocar respostas 

diferentes do desejado.   

Como mostrado na literatura a PVA dos materiais estão em conformidade com os 

materiais encontrados por alguns pesquisadores, ainda está em estudo técnicas para melhorar 

a permeabilidade de água dos fimes de quitosana. A diminuição da PVA pode ser solucionada 

pela adição de aditivos hidrófobos tais como ácidos graxos, lipídeos e agentes tensoativos (SU 

et al., 2010) já que a quitosana possui função emulsificante. A adição de agentes plastificantes 

ajudaria tanto na diminuição da PVA quanto no aumento da maleabilidade dos materiais. 

4.4 Adsorção 
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Inicialmente os testes de adsorção de etileno, para este trabalho de mestrado, 

foram experimentados por adsorção volumétrica que forneceram falsos pontos de equilíbrio e 

consequentemente “isotermas” não verdadeiras. Após repetidas tentativas sem sucesso de 

obtenção de uma isoterma que aparentasse um equilíbrio, foi percebido que a cinética de 

adsorção do etileno pela zeólita é muito lenta e o equipamento volumétrico confeccionado não 

poderia fornecer essa isoterma. A cinética lenta foi confirmada quando as primeiras isotermas 

na balança gravimétrica foram obtidas, mostrando que seriam necessárias aproximadamente 

4 semanas para uma isoterma completa. 

 

4.4.1 Adsorção de etileno 

 

As isotermas experimentais foram obtidas somente para etileno em diferentes 

amostras. Na Figura 11 estão apresentados os dados experimentais de adsorção de etileno a 

temperatura de 25 °C. A primeira isoterma é a de clinoptilolita regenerada a 300 °C (ZR300), 

temperatura comumente utilizada para tratar zeólitas. Para essa isoterma obteve-se a 

capacidade de 1,28 mmol.g-1 à pressão máxima de 3 bar. As isotermas foram estudadas do 

vácuo até a pressão de 3 bar na intenção de conhecer a capacidade máxima de adsorção da 

zeólita. Para aplicação em frutos a pressão atmosférica de 1 bar seria suficiente, pois esta é a 

pressão que estão submetidos os frutos durante o transporte. Partindo desse máximo as outras 

isotermas foram feitas de igual modo a fim de entender o comportamento cinético do gás 

etileno para as amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Figura 11 – Isotermas de adsorção do componente etileno nas amostras ZR300 (■), ZR90 

(■), QTra (▲), QLio (▼), QZ33 (►), QZ93 (●), QZ93Lio (●), a temperatura de 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A amostra regenerada a 90 °C (ZR90) apresentou uma capacidade de adsorção um 

pouco menor do que a ZR300, 1,05 mmol g-1 para a pressão máxima de 3 bar, o que já era 

esperado uma vez que a temperatura mais baixa não promoveu a regeneração completa do 

material (ver seção 3.2.5.2). 

O filme de quitosana sintetizado pelo método tradicional (QTra), o filme de 

quitosana liofilizado (QLio) e o filme de quitosana com zeólita com 33% (QZ33), 

apresentaram as menores quantidades adsorvidas para a pressão máxima de 3 bar, que foram 

respectivamente 0,012, 0,019 e 0,023 mmol g-1. O gráfico dessas três isotermas, 

separadamente, está representado na Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Figura 12 - Isotermas de adsorção do componente etileno nas amostras QTra (▲), QLio 

(▼), QZ33 (►) a temperatura de 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Os filmes QTra não apresentam poros em sua estrutura, como é possível notar na 

microscopia eletrônica de varredura (seção 4.2), e sua caracterização textural mostra a baixa 

área BET devido a não detecção de adsorção dos gases N2 e CO2 pelo equipamento (seção 

4.1), o que faz com que a sua interação com o etileno seja através da área externa do filme e 

parte desse etileno permeia através do filme. Os filmes QLio e QZ33 apresentam um leve 

aumento na quantidade de adsorção de etileno, o QLio provavelmente devido ao aparecimento 

de poros decorrente do método de síntese do filme e o QZ33 por causa da zeólita presente no 

filme que promove uma certa instabilidade na estrutura, embora não acarrete um aumento 

expressivo na quantidade adsorvida e nem facilite o acesso as moléculas adsortivas. Quando 

se compara a capacidade de adsorção desses três materiais com os outros materiais aqui 

estudados a quantidade adsorvida é muito pequena para ser levada em consideração, pensando 

desta forma pode-se dizer que esses materiais não adsorvem uma quantidade de gás etileno 

significativo. 

Quando a concentração da zeólita foi aumentada verificou-se um aumento 

significativo na quantidade adsorvida em relação aos três filmes citados anteriormente. O 

filme QZ93 apresentou capacidade máxima de 0,879 mmol g-1, enquanto que o filme QZ93Lio 

apresenta capacidade 1,051 mmol g-1. Os dois materiais apresentam a mesma concentração de 

zeólita, mas a liofilização promoveu o aparecimento de poros, podendo ter contribuído para 
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um melhor acesso do gás etileno aos sítios de adsorção da zeólita, fazendo com que sua 

capacidade de adsorção seja praticamente idêntica ao da zeólita pura (ZR90). A liofilização 

foi feita na intenção de promover o aparecimento de poros na matriz filmogênica e assim 

facilitar a interação da zeólita com o etileno.  

Erdoğan, Sakızcı e Yörükoğulları (2008) estudaram a adsorção de etileno em 

clinoptilotitas e suas formas trocadas (K+, Na+ e Ca2+) provenientes de duas fontes distintas, 

Gordes e Bigadic. A isoterma de etileno a 20 °C e pressão máxima de 0,38 bar, com a 

clinoptilolita na forma natural da empresa Gordes apresentou capacidade de adsorção de 0,956 

mmol g-1 e a isoterma de etileno, nas mesmas condições, da zeólita da empresa Bigadic 

apresentou capacidade de 1,233 mmol g-1. A amostra utilizada neste trabalho apresentou 

capacidade de adsorção máxima similar com as apresentadas por (ERDOĞAN; SAKIZCI; 

YÖRÜKOĞULLARI, 2008). 

 

Tabela 9 - Capacidades de adsorção obtidas para as amostras estudadas a pressões de 1 e 3 

bar a temperatura de 25 °C. 

Amostra 

mex (mmol g-1) 

Pressão 1 bar Pressão 3 bar 

ZR300 1,175 1,278 

ZR90 0,889 1,052 

QTrad 0,009 0,012 

QLio 0,015 0,019 

QZ33 0,024 0,024 

QZ93 0,748 0,879 

QZ93Lio 0,927 1,050 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando a capacidade de adsorção dos filmes QTra, QLio e QZ33 pode-se 

perceber que, mesmo sendo pequena a quantidade adsorvida de etileno desses filmes, quando 

comparados aos outros materiais aqui estudados que apresentam maiores quantidades de 

etileno adsorvidas, não se pode dizer que esses filmes não adsorvem etileno, pois é necessário 

que seja analisada a quantidade liberada de etileno de cada fruto ou vegetal que se queira 

aplicar para que se possa ver a viabilidade de aplicação. 

É importante também frisar que as isotermas de etileno possuem uma cinética 

bastante lenta o que fez com que cada isoterma com os materiais contendo zeólita precisasse 

de aproximadamente 4 semanas para ser obtida. Esse é um resultado bastante interessante para 

a aplicação desses materiais na indústria de exportação de frutos e hortaliças, pois um material 

que entre em equilíbrio de adsorção rapidamente poderia não atender as necessidades 



53 
 

 
 

específicas da maioria dos frutos que são exportados. 

 

4.4.2 Taxa de liberação de etileno de frutos 

 

A escolha e o estudo do fruto também é de extrema importância para saber se a 

aplicação do material se encaixa dentro dos limites da quantidade de etileno adsorvido 

analisando qual a taxa que aquele fruto libera de etileno. 

Para poder visualizar melhor a aplicação dos filmes de quitosana com zeólita em 

frutos, pode-se analisar a Tabela 10. Nela apresenta-se a produção de etileno de alguns frutos 

expressa em milimol de etileno, por quilograma do fruto e tempo calculado em dia ou mês, 

para melhor comparação com a capacidade máxima para a Zeólita Clinoptilolita Natural 

estudada. 

 

Tabela 10 -  Tabela de produção de etileno de alguns vegetais em mmol de etileno para cada 

quilo de fruto por dia ou mês. 

Referência Fruto 
Produção de etileno 

(Unidade original) 

Produção de 

etileno 

(mmolC2H4 kg-1 

dia-1) 

Produção de 

etileno 

(mmolC2H4 kg-1 

mês-1) 

(Bender and 

Brecht, 2000) 
Manga 0,1 µLC2H4 kg-1 h-1 0,00011 0,00321 

(Vitti et al., 

2004) 

Beterrabas 

raladas 
0,90 μL C2H4 kg-1 h-1 0,00100 0,03008 

(Vitti et al., 

2004) 

Beterraba 

inteira 
0,1 µLC2H4 kg-1 h-1 0,00011 0,00321 

(Vilas-Boas e 

Kader, 2006) 

Bananas 

cortadas 
0,15 ngC2H4 kg-1 s-1 0,00046 0,01389 

(Kim, Luo e 

Tao, 2007) 

Coentro 

cortado 
0,02 nmolC2H4 kg-1 s-1 0,00173 0,05184 

(Brackmann et 

al., 2009) 

Maçã 

Gala 
0,4 µLC2H4 kg-1 h-1 0,00043 0,01286 

(Trevisan, 

2012) 

Melão 

Golden 
0,27 µLC2H4 kg-1 h-1 0,00029 0,00868 

Fonte: Autoria própria. 

 

A maioria da literatura encontrada mostra gráficos com taxa de etileno para os dias 

iniciais pós-colheita e não apresenta claramente o total médio de dias que o produto suporta. 

Então, foi adotado o valor mais alto de taxa de liberação de etileno apresentados nesses 

gráficos de acordo com cada literatura, sem levar em consideração que essa taxa diminui com 

o passar do tempo. Alguns valores de produção de etileno foram citados analisando os vegetais 

inteiros e também minimamente processados. 
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A taxa de liberação de etileno dos frutos varia de fruto para fruto e de diferentes 

formas. A partir da colheita o fruto começa a liberar etileno e essa taxa decresce com o passar 

dos dias. O ferimento mecânico pode promover o aumento da produção de etileno que podem 

iniciar respostas fisiológicas como amolecimento relacionado com enzimas que degradam a 

parede celular (VITTI et al., 2004). O dano mecânico causado pelo corte ou descascamento é 

um dos maiores obstáculos na conservação dos produtos minimamente processados, e a taxa 

respiratória destes produtos é cerca de três a cinco vezes maior que a dos frutos intactos, os 

produtos hortícolas que são cortados, descascados, fatiados ou ralados, sua taxa metabólica 

aumenta. Isso acontece, provavelmente, por causa da maior atividade metabólica das células 

injuriadas e do aumento da superfície exposta à atmosfera após o corte, o que facilita a 

penetração do oxigênio no interior das células (CENCI, 2011). Chervin et al. (1992) 

observaram que a taxa respiratória de cenoura minimamente processada é o dobro da 

verificada em cenoura inteira nas primeiras quatro horas após o processamento ou até cinco 

vezes maior após 30–40 horas.  De acordo com Sakr et al. (1997), o aumento da produção de 

etileno pode ser uma resposta hormonal e bioquímica resultante do estresse causado pelo corte. 

Isto ocorre porque o primeiro alvo desse estresse é a membrana plasmática, a qual responde 

com mudanças em suas características físicas, de forma a contornar tais perturbações e tentar 

reparar os danos causados durante o processamento. 

Analisando a Tabela 9 e a Tabela 10 pode-se fazer um cálculo médio de quanto se 

precisa de massa de adsorvente para adsorver o etileno liberado por uma determinada massa 

de fruto, sabendo que foi necessário um tempo aproximado de um mês para que o adsorvente 

entrasse em equilíbrio. Sendo assim, tem-se a Tabela 11 a seguir: 
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Tabela 11 - Quantidade necessária em massa de filme QZ93Lio para adsorver etileno 

produzido por uma tonelada de fruto, a 1 bar de pressão. 

Referência Fruto 
Produção de etileno 

(mmol kg-1 mês-1) 

mQZ93Lio (gQZ93Lio 

ton-1
fruto) 

(BENDER; BRECHT, 

2000) 
Manga 0,00321 

3,46741 

(VITTI et al., 2004) 
Beterrabas 

raladas 
0,03008 

32,45307 

(VITTI et al., 2004) 
Beterraba 

inteira 
0,00321 

3,46741 

(VILAS-BOAS; KADER, 

2006) 

Bananas 

cortadas 
0,01389 

14,97920 

(KIM; LUO; TAO, 2007) 
Coentro 

cortado 
0,05184 

55,92233 

(BRACKMANN et al., 

2009) 

Maçã 

Gala 
0,01286 

13,86962 

(TREVISAN, 2012) 
Melão 

Golden 
0,00868 

9,36200 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em que mQZ93Lio é a massa do filme QZ93Lio que foi o filme que atingiu a melhor 

capacidade de adsorção de etileno, essa massa é expressa em gramas do filme para cada 

tonelada de fruto para um mês de armazenamento.  

É importante frisar que o estudo de adsorção apresentado leva em consideração 

uma atmosfera contendo apenas etileno, que na aplicação desse material em uma atmosfera 

contendo outros gases pode haver competição pelos sítios de adsorção podendo os materiais 

serem mais seletivos para outros gases do que para o etileno.  

Como pode-se observar as quantidades de etileno liberadas por alguns frutos são 

muito baixas, vale a pena analisar os outros filmes estudados para saber se a quantidade 

adsorvida desse material é suficiente para adsorver o etileno liberado por uma determinada 

massa de fruto em um mês na pressão de 1 bar. Na Tabela 12 estão apresentadas a quantidade 

necessária em massa dos materiais estudados para cada quilograma de fruto.  
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Tabela 12 - Quantidade necessária em massa de filmes de quitosana com e sem zeólitas para 

adsorver etileno produzido por um quilograma de fruto a 1 bar de pressão. 

Referência Fruto 

massa de 

Qtra 

(gQtra.kg-

1
fruto) 

massa de 

QLio 

(gQLio.kg-

1
fruto) 

massa de 

QZ33 

(gQtZ33.kg-

1
fruto) 

massa de 

QZ93 

(gQZ93.kg-

1
fruto) 

(BENDER; 

BRECHT, 2000) 
Manga 0,35714 0,21429 0,13393 0,00430 

(VITTI et al., 

2004) 

Beterrabas 

raladas 
3,34267 2,00560 1,25350 0,04022 

(VITTI et al., 

2004) 

Beterraba 

inteira 
0,35714 0,21429 0,13393 0,00430 

(VILAS-BOAS; 

KADER, 2006) 

Bananas 

cortadas 
1,54286 0,92571 0,57857 0,01856 

(KIM; LUO; 

TAO, 2007) 

Coentro 

cortado 
5,76000 3,45600 2,16000 0,06930 

(BRACKMANN 

et al., 2009) 
Maçã Gala 1,42857 0,85714 0,53571 0,01719 

(TREVISAN, 

2012) 
Melão Golden 0,96429 0,57857 0,36161 0,01160 

Fonte: Autoria própria. 

 

A quantidade máxima adsorvida por cada material pode ser estudada com cuidado 

a fim de escolher o fruto que se adapte melhor aos resultados apresentados por cada material. 

Visando a aplicação em grande escala o QZ93, que não foi liofilizado apresenta resultados tão 

bons quanto o QZ93Lio, que foi liofilizado, podendo ser mais viável sua utilização já que não 

é necessário passar por mais um processo até sua obtenção final. É interessante para trabalhos 

futuros o estudo de concentrações de zeólitas intermediárias das aqui estudadas, pois mesmo 

as zeólitas sendo abundantes e de baixo custo pode-se encontrar uma concentração ótima para 

aplicação desses materiais na indústria alimentícia.  

Vilas-Boas e Kader (2006) estudaram bananas cortadas na intenção de retardar o 

amolecimento e escurecimento utilizando um regulador de crescimento vegetal sintético, o 1-

metilciclopropeno (1-MCP), que atua envolvendo e ligando-se firmemente ao receptor de 

etileno em plantas e desse modo obstruindo os efeitos do etileno.   

Brackmann et al. (2009) estudaram a redução de etileno em maçãs gala usando 

aminoetoxivinilglicina (AVG) e 1-MCP e verificou que com a diminuição da quantidade de 

etileno liberado pelo fruto o amadurecimento dos mesmos foi reduzido, reduzindo a perda de 

firmeza de polpa de maçã e proporcionado uma redução na incidência de distúrbios 

fisiológicos, aumentando o tempo de vida pós-colheita dos frutos. 

O uso de adsorventes de etileno impediu a acumulação do etileno e foi eficaz na 

redução da taxa de amadurecimento em frutas frescas cortadas (ABE; WATADA, 1991; 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_de_etileno&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_de_etileno&action=edit&redlink=1
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AGAR et al., 1999; BLANKENSHIP; DOLE, 2003; EKMAN et al., 2004; SISLER; 

BLANKENSHIP, 1996). Agar et al. (1999) verificaram que as fatias de kiwis apresentaram 

amadurecimento retardado quando armazenados numa atmosfera livre de etileno. 

Em comparação com outras substâncias adsorventes de etileno (1-MCP, AVG, 

permanganato de potássio, de carbono ativado e zeólitas sintéticas), as zeólitas naturais são 

muito mais baratos e mais abundantes. A remoção de etileno através de zeólitas naturais pode 

retardar a decomposição do fruto. Por essa razão, a vida de armazenamento de frutos poderia 

ser prolongada. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Todos os materiais sintetizados adsorvem etileno. Os materiais com 

concentrações maiores de zeólitas adsorvem maior quantidade de etileno do que os filmes 

somente de quitosana ou com baixa concentração de zeólita. 

Foram obtidos com sucesso filmes densos e porosos variando a metodologia de 

obtenção dos filmes onde os filmes porosos passaram por um processo de liofilização.  

O material QZ93, por apresentar capacidade de adsorção de etileno próximo ao 

da zeólita pura, poderia facilmente ser aplicado para o transporte e armazenamento de frutos 

pois, dependendo do fruto a ser aplicado, mesmo o QZ93Lio apresentando uma capacidade 

de adsorção maior, a etapa de liofilização seria “economizada”, diminuindo assim tempo e 

energia. Um posterior estudo de uma concentração de zeólita no filme entre 33 e 93% seria 

uma concentração melhor para que as propriedades de filmes não sejam perdidas.  

As aplicações dos materiais QZ93 e QZ93Lio são viáveis devido a pequena 

quantidade de material necessário para adsorver quantidades de etileno liberado por alguns 

vegetais, além de que o valor de mercado para esse material é mais acessível do que outros 

adsorventes utilizados para estudo de adsorção de gás etileno. É necessário um estudo do fruto 

em que se vai aplicar o material na intenção de adsorver etileno, pois dependendo da 

quantidade liberada pelo fruto desejado, a necessidade da quantidade de adsorção de etileno 

pode ser suprida por materiais com menos processos para sua obtenção ou menores 

quantidades de zeólitas em sua composição. 

  



59 
 

 
 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Para trabalhos futuros sugere-se o estudo de uma concentração de zeólita entre 33 

e 93% na intenção de encontrar um ponto ótimo de adsorção de etileno e para que 

o material não perca as propriedades de um filme polimérico. 

 Novos filmes com adição de plastificante nos pode ser uma saída para melhorar 

as propriedades de PVA e também ajudar a manter as características maleáveis de 

filme. 

 A aplicação dos materiais em frutos seria interessante para se conhecer a eficácia 

dos materiais em uma situação real e assim visualizar novas melhorias. 
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7. ANEXO 

 

7.1 Isotermas de nitrogênio a -196 °C. 

 

Figura 13 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em clinoptilolita 

regenerada a 90 °C (ZR90). 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0

20

40

60

80

100

Pressão Relativa (p/p
0
)

V
o
lu

m
e
 p

o
r
 m

a
ss

a
 d

e
 a

d
so

r
v
e
n

te
 (

c
m

³.
g

-1
) ZR90 (N

2
, -196 °C)

 Isoterma de Adsorção

 Isoterma de Dessorção

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 14 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em QTra. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 15 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em QLio. 
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 16 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em QZ33. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 17 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em QZ93. 
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 18 – Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a -196 °C em QZ93Lio. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0

20

40

60

80

100

120

Pressão Relativa (p/p
0
)

V
o
lu

m
e 

p
o
r 

m
a
ss

a
 d

e 
a
d

so
rv

en
te

 (
c
m

³.
g

-1
) QZ93Lio (N

2
, -196 °C)

 Isoterma de Adsorção

 Isoterma de Dessorção

 
Fonte: Autoria própria. 

 

7.2 Isotermas de dióxido de carbono a 0°C. 

 

Figura 19 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em clinoptilolita 

regenerada a 90 °C (ZR90). 
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 20 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em QZ93. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 21 – Isoterma de adsorção e dessorção de dióxido de carbono a 0 °C em QZ93Lio. 
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Fonte: Autoria própria. 


